Sterrebosch
High’s

High Tea
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt
12 soorten verse thee
Heerlijke zoetigheden
Engelse hartigheden
Warme gerechtjes
Vanaf 2 personen 19,50 p.p.

High Wine
•
•
•
•
•

3 glazen wijn naar keuze
Sterrebosch broodje
Luxe koude hapjes
Heerlijke warme hapjes
Vanaf 2 personen 17,50 p.p

High Beer
•
•
•
•
•

3 speciaalbieren naar keuze
Sterrebosch broodje
Koude hapjes
Stoere warme hapjes
Vanaf 2 personen 17,50 p.p.

Bierproeverij
•
•
•
•

kies met z’n tweeën 5
proefglaasjes naar keuze
Portie bitterballen (8)
1 speciaal bier naar keuze
Vanaf 2 personen 12,50 p.p
Reserveren niet nodig,
wel prettig...

Smikkelen,
bij
Sterrebosch

Smikkelen, bij Sterrebosch
Kies 5 van onderstaande hapjes uit voor 20,De hapjes zijn ook apart te bestellen voor 5,50 p/st.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterreboschbroodje
Bourgondische bitterballen (6)
Piadina met tonijnsalade
Bitterballen (8)
Krokante garnalen (6)
Mini spare-ribjes met chilisaus
Hollandse geitenkaaskroketjes (V)
Yakitori kipspiesjes
Rauwkost met dip (V)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini charcuterie
Mantao broodjes gevuld met krokante kip & garnaal
Luxe zoute koekjes (V)
Chicken stripes
Nacho’s met gesmolten kaas (V)
Spaanse gehaktballetjes
Antipasti
Scampi’s aioli
Bittergarnituur (6)

Borrelplanken
Geschikt vanaf 2 personen
STERREBOSCHPLANK CLASSIC 17,50

Portie bitterballen, oude kaas, peperfuet, provençaalse olijven, chips, thousand islanddip, koriandermayonaise sterreboschbroodje en
crostini’s van zalm, ardennerham, brie en kruidenroomkaas

STERREBOSCH GARNITUUR (25 STUKS) 15,50

Krokante garnalen, mini frikandellen, bitterballen, cheesesticks en kipnuggets

FROMAGERIE 15,50

Assortiment van Hollandse en Franse kazen met Betuwse appelstroop, grove mosterd en brood

CHARCUTERIE 15,50

Een plank vol met Ardennerham, peperfuet, spinata romana en Serranoham, geserveerd met olijven, brood en tapenade

CROSTINI’S 15,50

Crostini’s met smeuïge smeersels van kruidenroomkaas, aioli, tonijnsalade, rilette van rundvlees, hummus en tomatentapenade

DE ZOETE ZONDE 15,50

Een plank vol heerlijke zoete lekkernijen met brownies, een amuse van het seizoen, boterkoek,
theegebak, caramel fudge, macarons en m&m’s

